
 

Na podlagi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Ur. l. RS, št. 126/03 in 56/13) je s Pravilnikom o strokovnem usposabl janju osebja za obratovanje 
žičniških naprav (Ur. l. RS, št. 111/06, 29/07, 13/08, 7/09 in 109/13, 56/16 in 47/17 ) GZS Center za poslovno usposabljanje pooblaščen za izvajalca 
preizkusov strokovne usposobljenosti za STROJNIKE VOZNIKE KROŽNIH ŽIČNIC.  

 

STROJNIK VOZNIK KROŽNE ŽIČNICE  
 

 
Center za poslovno usposabljaje  (CPU) objavlja razpis za  
 

Preizkus strokovne usposobljenosti  ZA STROJNIKA VOZNIKA KROŽNE ŽIČNICE. 
 

Roki za prijave: od 1. julija 2019 do 10.decembra 2019 

 

CPI bo organiziral preverjanje strokovne usposobljenosti, ko bo prijavljenih najmanj 5 kandidatov za voznika vlečnice in 
krožne žičnice enega vodja obratovanja žičniških naprav - mentorja.  

Kandidati hkrati oddajo prijavo, dokazila o izpolnjevanju pogojev in seminarsko nalogo. 
 
Kandidat za voznika krožne žičnice mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
(7. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, Ur. l. RS št.: 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 47/17 ): 

 

  starost najmanj 18 let in  

  usposobljenost za voznika vlečnice po programu tega pravilnika in najmanj tri sezone delovnih izkušenj 
pri obratovanju žičniških naprav ali  

  usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnice in najmanj ena sezona delovnih 
izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali  

  končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4.raven). 
 
 Dokazila, ki jih je potrebno predložiti k prijavi na preizkus strokovne usposobljenosti: 
- kopija spričevala o zaključeni izobrazbi in  
- Izjava delodajalca ali pogodba iz delovnega razmerja, s katero kandidat dokazuje zahtevane delovne izkušnje, navedene v 
pogojih druge in tretje alineje prejšnjega odstavka. 
 
 
Kandidat izdela seminarsko nalogo v skladu s katalogom in navodili, ki mu jih da vodja obratovanja žičniške naprave, pri katerem 
se usposablja. Predloga za izdelavo seminarska naloge je v prilogi tega vabila in na spletni strani CPU, kjer je objavljen razpis. 
 
Ustni del preizkusa usposobljenosti bo potekal po lokacijah praviloma 10 do 14 dni po oddaji prijave, dokazil in seminarske 
naloge oziroma v skladu z dogovorom z vodjem obratovanja - mentorjem. Kandidati in prijavitelji bodo o datumu in lokaciji ustnega 
preizkusa obveščeni po oddani prijavi. Zato vljudno prosimo, da navedete vse kontaktne podatek (e naslove, številke telefona). 

Prijave z dokazili nam posredujte na naslov: 

GZS Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, 1000 Ljubljana (Barbara Krajnc). Prijavo s kopijo dokazil lahko 
posredujete tudi po e pošti na naslov: barbara.krajnc@cpu.si  

 
 Za dodatne informacije pokličite: Barbara Krajnc, T: 01 58 97 655 

 

 GZS CPU je davčni zavezanec, davčna številka je: SI 68827075 

 
Stroški preizkusa usposobljenosti 
 
Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti znašajo 124,00 EUR (oproščeno plačilo DDV) na kandidata.  
Kotizacijo za preizkus strokovne usposobljenosti je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred izvedbo ustnega preizkusa na 

transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic:  3001-5291. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2267
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2267
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PRIJAVA 

STROJNIK VOZNIK KROŽNE ŽIČNICE   

 

Razpis: julij - december 2019      Datum prijave:  
 

GZS – Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27/A, 1000 Ljubljana 
 

PODATKI O NAROČNIKU: 
 

 

Naziv organizacije/naročnika: 

 

 
Naslov(ulica, hišna številka):   

 

 
Poštna št., pošta: 

 

zavezanec za DDV:              DA                  NE 
 
davčna številka  organizacije: 
   

matična številka organizacije: 

 
Kontaktna oseba (Ime in priimek):  

 
tel.             e naslov:  
 

 Ali želite prejemati naša elektronska obvestila?           DA                 NE     

 
Seznam kandidatov za preizkus usposobljenosti 

 

z.š. ime in priimek kontaktni podatki kandidata (telefon, e naslov) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 
 
 

Vodja obratovanja, ki bo usposabljal kandidata (ime in priimek):______________________________________ 
 
 
 

datum  _____________                                    podpis in žig   _____________________________ 

 
 

Prosimo, da za vsakega kandidate posredujete dokazilo o izpolnjevanju pogojev. Če boste prijave pošiljali v 
elektronski obliki, priložite tudi »skenirana« dokazila.  

Seminarska naloga je lahko v PDF obliki. 
 Strani s podpisom avtorja naloge in odgovornega vodja obratovanja pošljite skenirane. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2267

